
NÉVJEGY HELYETT...

Bemutatkozik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Cseh Gergő Bendegúz
Az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratok 

kutatásáról a Történeti Levéltárban

r-J-lKENHAT évvel a rendszerváltás után a teljes magyar levéltárügy a 
maga teljes köz- és magánlevéltári intézményrendszerével együtt 

X  is összességében kevesebb közéleti figyelemben és nyilvánosság
ban részesül, mint az egyik legfiatalabb és legkisebb archívum, az Állam- 
biztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, vagy korábbi nevén: a Törté
neti Hivatal. Az érdeklődés persze csak részben -  és sajnálatosan kisebb 
részben -  szól az itt kezelt iratanyag történeti értékének, a széleskörű 
publicitás elsősorban a szenzációs leleplezések geij esztette, misztikus ho
mályba burkolódzó ún. „ügynökkérdésnek” köszönhető. Bár a szélesebb 
közvéleményben továbbra is tartja magát az „ügynökhivatal” képe, az in
tézmény -  amely valóban őriz ilyen vonatkozású iratanyagot is elsősor
ban egy állami szaklevéltár, amelynek tevékenységi köre és feladatai 
nagyban hasonlóak a többi hazai levéltáréihoz.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, mint a Történe
ti Hivatal jogutódját a 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1- 
jei hatállyal.

A levéltár tevékenysége:
■ szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. tv-ben meghatározott 

iratokat, nevezetesen
• a Belügyminisztérium volt III. (Állambiztonsági) Főcsoportfő

nökségének és jogelődeinek (beleértve egyebek mellett az 
egykori ÁVO, ÁVH, a Honvédelmi Minisztérium vagy a Ma
gyar Néphadsereg állambiztonsági szerveit is) megmaradt 
iratanyagát;
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• a volt III. Főcsoportfőnökség egykori alkalmazottainak, „tit
kos” és „szigorúan titkos” állományú munkatársainak személy
zeti anyagát, illetve az ún. átvilágító bizottságok iratait,1 

v a törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja az érintettek szá
mára személyes adataik megismeréséhez való joguk gyakorlását; va
gyis az iratokban szereplő személyek számára adatot szolgáltat a 
volt állambiztonsági szervek által róluk készített iratokból;

■ lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a tudományos és az ún. 
magánkutatást;

■ levéltár- és történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kuta
tás eredményeit;

■ ellátja a levéltári törvényben meghatározott egyéb feladatokat.
A fenti száraz felsorolásból egy rendkívül fontos levéltári feladat első 

látásra is hiányzik: az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
(vagy rövidebb nevén a Történeti Levéltár) nem lát el gyűjtőterületi fel
adatokat, nincs ellenőrzési funkciója az iratkezelés és irattározás terüle
tén. Mindez magától értetődőnek is tűnhet, tekintve hogy a törvény le
zárt gyűjteményként definiálja az ide rendelt iratanyagot, ebből adódó
an nincs már olyan iratképző szerv, ahol a Levéltár gyűjtőkörébe tartozó 
iratok keletkeznének. Másfelől azonban a Levéltárnak jelenleg sincs, és

1 Az említett törvény konkrétan a Levéltár kezelésébe utalja mindazon iratokat, melyek 
1944. december 21. és 1990. február 14. között 

,,a) a Belügyminisztérium III-os Főcsoportfőnökségénél, ennek területi és helyi szerveinél, il
letve elődeiknél (a Magyar Államrendőrség budapesti és vidéki főkapitányságának Politi
kai Rendészeti Osztályain és a Gazdasági Rendészeti Osztályok operatív csoportjaiban, a 
Magyar Allamrendőrség Államvédelmi Osztályánál, a Belügyminisztérium Államvédelmi 
Hatóságánál, az Államvédelmi Hatóságnál, 1953 és 1956 között a Belügyminisztérium 
államvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységeinél, a Belügyminisztérium Politikai 
Nyomozó Főosztályánál), a Belügyminisztérium Határőrség Felderítő Osztályánál, vala
mint a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályán, a Honvédelmi Minisztérium 
Katonapolitikai Csoportfőnökségén, a Honvédelmi Minisztérium Katonai Elhárító Főcso
portfőnökségén, a Honvédelmi Minisztérium ÍV. Főcsoportfőnökségén, a Magyar Néphad
sereg Vezérkara 2. Csoportfőnökségén, a Belügyminisztérium Külügyi Osztályánál, a Bel
ügyminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Osztályánál, a Belügyminisztérium Belbiztonsá
gi Osztályánál, a Belügyminisztérium Állambiztonsági Operatív Nyilvántartó Osztályánál 
vagy

b) a Belügyminisztérium Személyzeti Főosztályánál a Belügyminisztérium III. Főcsoportfő
nökségének alkalmazottaival és a "titkos", illetve a "szigorúan titkos” állományú munka
társaival kapcsolatban,

c) illetőleg az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő sze
mélyeket ellenőrző bizottságnál 

keletkeztek és irattári anyagába tartoztak. ”
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soha nem is volt érdemi jogosultsága és lehetősége annak felügyeletére, 
hogy a volt állambiztonsági szervek jogutódai (a III . Főcsoportfőnökség 
szervezeti egységei közül ugyanis csak az ún. belső elhárítással foglalko
zó III/III csoportfőnökség szűnt meg jogutód nélkül) milyen, a Levéltár
nak rendelt iratokat kezelnek és milyen formában, azt milyen nyilvántar
tások alapján használják és milyen segédletek kíséretében adják át, amit 
végül átadnak, illetve átadtak.

Iratok a Történeti levéltárban

A Történeti Levéltár gyűjtőkörét a 2003. évi III. tv. l.§ (1) bekezdése ha
tározta meg, A törvény értelmében a levéltár gyűjtőkörébe tartoznak a 
volt III. Főcsoportfőnökség és jogelődeinek iratai, a Főcsoportfőnökség 
alkalmazottaira, titkos és szigorúan titkos állományú munkatársaira vo
natkozó dokumentumok, valamint az egyes fontos, valamint közbizalmi 
és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bi
zottságok iratanyaga.

A Levéltár által kezelt iratanyag részletes leírása nem tárgya írá
sunknak,2 néhány -  a kutatás szempontjából fontos -  jellemzőt azonban 
feltétlenül érdemes megemlíteni.

• A „megörökölt” korabeli segédletek az iratok tárgy szerinti kutatá
sát semmilyen formában nem támogatták: a mintegy százhetven
ezer, eredeti irattári rendben őrzött dosszié között sem tartalmi 
elemek, sem az egyes iratok időrendi, földrajzi stb. paraméterei 
alapján nem volt lehetséges tudományos kutatást folytatni. Rendel
kezésre álltak ugyan bizonyos tárgymutató könyvek, ezek azonban 
nem az eredeti iratok korabeli segédletei voltak, hanem részben az 
állambiztonsági szervek dolgozóinak, részben pedig az 1990 utáni 
belügyminisztériumi munkatársak saját készítésű és magánhaszná
latú regiszteres tárgymutatói. Keletkezésük körülményeiből adódó
an ezek a mutatók távolról sem ölelték fel az iratanyag egészét, 
nem egységes szempontok szerint készültek és nem voltak mente
sek a szubjektív szempontoktól, hibáktól sem. Ráadásul a rendkívül 
sokrétű, szerteágazó, számos ügyet és érintettek százait átfogó dos

2 Lásd erre vonatkozóan: Petrikné Vámos Ida: Iratok a Történeti Hivatalban. In: T rezor 
1. 29-58.
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sziék sokaságát általában egy-két tárgyszó alá szorították be, ami az 
utólagos visszakeresést csak igen mérsékelten segítette.

• A különböző típusú (vizsgálati, operatív, munka, beszervezési stb.) 
dossziékhoz készük eredeti naplók adattartalmuk miatt kutatási se
gédletként teljességgel használhatatlanok voltak, mivel az irat jel
zetén és címén kívül -  ez utóbbi általában csak egy név vagy fedő
név -  a téma azonosítására alkalmas információt egyáltalán nem 
tartalmaztak. Ráadásul a több évtizedes folyamatos használat és a 
szakszerűtlen kezelés3 következtében ezen naplók többsége rendkí
vül veszélyeztetett állapotba került, és sokhelyütt helyrehozhatatlan 
károsodást is szenvedett.

• Az iratok visszakeresését segítő korabeli segédletek közül az opera
tív nyilvántartást végző, mindenkori állambiztonsági szervezeti 
részleg által vezetett ún. operatív kartonok bizonyultak leginkább 
használhatónak. Ez a mintegy 160 ezer kartont tartalmazó nyilván
tartó rendszer azonban korántsem tartalmazta az iratokban szerep
lő személyek teljes körét. Az operatív vagy vizsgálati eljárás alá nem 
vont személyeket ugyanis nem vették fel az operatív nyilvántartás
ba, ezért a tudományos kutatás vagy az állampolgári adatszolgálta
tás szempontjából fontos, milliós nagyságúra tehető névanyagnak 
csak egy töredékéhez juthattunk el a fenti kartonrendszer segítsé
gével.

» A dossziék a korabeli iratkezelési gyakorlat és a papírminőség fo
gyatékosságai következtében többségükben rossz állapotban, szaka
dozottan, ragasztószalagokkal foltozottan kerültek a Levéltárba, 
ezért az informatikai rendszer tervezése során az eredeti anyagokat 
kímélő digitális biztonsági másolatok készítésére és nagy mennyi
ségben való használatukra is fel kellett készülnünk.

• Az állambiztonsági szervek által készített, illetve összegyűjtött irat
anyag túlnyomó többsége az Adatvédelmi törvény által megfogal-

3 Az állományvédelmi szempontokat semmilyen formában nem vették ugyanis figyelem
be az iratok kötésekor, fűzésekor, a szakadozott oldalak ragasztgatásakor. Lásd erre vo
natkozóan: B. Balsai Jolán: Állományvédelem a Történeti Levéltárban. In: Trezor 3. 
295-299.
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mázott ún. különleges adatok -  faji eredetre, politikai véleményre, 
pártállásra, vallásos meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros 
szenvedélyre, szexuális életre stb. vonatkozó adatok -  tömegét tar
talmazza, ezen kívül nagy mennyiségben tartalmaz jelenleg is mi
nősített iratokat. Ezeknek az adatoknak a fokozott védelme -  a köz
érdekű adatok nyilvánosságának biztosítása mellett -  az intézmény 
kiemelt feladatai közé tartozik.

Az 1997-ben alakult Történeti Hivatal, majd a 2003-ban létrehozott 
Történeti Levéltár gyűjtőkörét a jogszabályok olyan irategyüttesekben 
határozták meg, amelyeket számos, különböző időszakban létezett, egy
mástól szervezetileg és iratkezelés tekintetében is elkülönülten működő 
állambiztonsági szerv keletkeztetett. Az iratanyag átvétele, feltárása, illet
ve alapszintű rendezése után lehetett kialakítani egy olyan egységes le- 
véltári rendszert, amelybe az 1944 és 1990 között működött állambizton
sági szervek iratait be lehetett sorolni. Ennek az újonnan kialakított le
véltári rendszernek fő csoportjai a következők (az iratanyag részletes ta
golása megtalálható a levéltár fond- és állagjegyzékében}:

1. szekció: Allambiztonsági (államvédelmi) szervek szervezetével, mű
ködésével kapcsolatos iratok

Ez a szekció tartalmazza a volt állambiztonsági szervek szervezeti egy
ségei által keletkeztetett és elkülönítetten kezelt működési iratait.

2. szekció: Szervezeti egységhez nem kapcsolódó állambiztonsági 
iratok

Ebben a szekcióban a találhatók a több különböző szerv, illetve szer
vezeti egység által keletkeztetett és kezelt, illetőleg az iratképző által va
lamilyen szempont szerint külön kezelt irategyüttesek.

3. szekció: Hálózati, operatív és vizsgálati dossziék
Ebben a szekcióban találhatók a levéltár iratainak döntő többségét ki

tevő vizsgálati, operatív, munka-, beszervezési, lakás, tájékoztató stb. 
dossziék.

4. szekció: Gyűjtemények
Különböző, az állambiztonsági szervek által használt háttéranyagok és 

a levéltárnak átadott letétek gyűjteménye.
5. szekció: 1990 után keletkezett iratok
A törvény által a levéltár gyűjtőkörébe utalt, 1990 után keletkezett ira

tok szekciója.
A Levéltár aktuális fond- és állagjegyzéke bárki számára hozzáférhető az 

intézmény kutatótermében, illetve letölthető a www.abtl.hu honlapról is.
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Az iratok forrásértékéről

A volt állambiztonsági szervek iratainak forrásértékéről röviden szólva 
érdemes kiragadni három szempontot, amelyet az iratanyag használói
nak, konkrétan a Levéltár kutatóinak célszerű szem előtt tartania:

Az 1944 és 1990 között működött államvédelmi, állambiztonsági 
szervek iratai számos ok miatt meglehetősen hiányosak. Ezen okok kö
zött mindenképpen ott szerepelnek -  a rendszerváltást megelőző töme
ges, illetve korábban lezajlott rendszeres -  iratmegsemmisítések is,4 de 
nem hagyhatók figyelmen kívül például az „utódszerveknél” maradt, to
vábbra is minősített iratok, vagy a külföldi levéltárakban feltehetően „rej
tőzködő” hazai vonatkozású iratanyag hozzáférhetetlensége sem.

Az iratokat keletkeztető szervek rendszeresen torzított, hamis ada
tokkal dolgoztak, tendenciózusan felnagyítottak, kiforgattak eseménye
ket, nem ritkán a semmiből kreálták az „állam biztonságát veszélyeztető” 
ügyeket.

Az ügyeket feltáró, illetőleg az írásbeli jelentéseket készítő alkalma
zottak sok esetben tájékozatlanok, műveletlenek, munkájuk során pedig 
nem ritkán hanyagok voltak, ezért az információkat a kutatóknak az 
egyébként is elvárható forráskritikai szemléletet fokozottan betartva cél
szerű felhasználniuk.

A Levéltárban fellelhető iratanyagot a fentiek okán is célszerű tehát 
más forrásanyaggal összevetve, azzal kiegészítve értelmezni. Értelemsze
rűen elsődleges forrás lehet e tekintetben például a korabeli pártanyag, 
minisztériumi és egyéb hivatali források, bírósági iratanyagok stb.

Az iratok feldolgozásáról

A Történeti Levéltár iratainak mennyisége 2005 végén 3843,16 iratfolyó
méter volt, amelynek több mint kétharmadát különböző típusú dossziék, 
fennmaradó részét pedig a volt állambiztonsági szervek működési iratai, 
valamint a szervek által készített és használt gyűjtemények, háttéranyagok 
tették ki. Adathordozóját tekintve a levéltár javarészt papír alapú doku
mentumokat őriz, de nagy mennyiségben került kezelésünkbe a vizsgála

4 Lásd erre vonatkozóan: Baráth Magdolna: Az állcmbiztonsági iratok selejtezése, megsem
misítése. In: T rezor 3. 255-279.
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ti, valamint operatív dossziékról, illetve a Napi Operatív Információs Je
lentésekről (NOIJ) készült egykorú biztonsági mikrofilm-másolat.

A Történeti Levéltár iratainak döntő többségét kitevő, különböző tí
pusú (vizsgálati, operatív, munka, beszervezési stb.) dossziék levéltári fel
dolgozása három lépcsőből áll:

• a legfontosabb, legtöbb nevet tartalmazó dossziék adatainak rög
zítése nyomán 2005 októberére a Levéltár központi adatbázisa 
mintegy 565 ezer megfigyelt személy nevét és egyéb adatait tar
talmazta;

• a legtöbbet használt és/vagy rossz fizikai állapotban lévő dossziékat 
oldalanként digitalizáljuk és a központi adatbázisban tároljuk, 
megkönnyítve egyrészt a belső előkészítő munkát, kímélve más
részt a rossz állapotban lévő eredeti iratokat; 2005 végéig több 
mint négyezer teljes dosszié (mintegy 450 ezer oldal) digitalizálását 
végeztük el és tettük azt hozzáférhetővé a belső előkészítő munka 
számára;

• a dossziék tematikus feltárása -  amelynek során minden fontosabb, 
a későbbi visszakereshetőséget segítő információt rögzítünk az irat
tal kapcsolatban -  is több éve zajlik; 2003 őszére közel 4500 dosszié 
feldolgozását fejeztük be. Mindez nem jelenti azt, hogy csak ennyi 
dossziéról rendelkezünk információkkal, hiszen irataink legna
gyobb részének alapadatait (típus, jelzet, tárgy, évkör stb.) már köz
ponti adatbázisunkban is rögzítettük.

A Történeti Levéltár egyéb iratainak -  amelyek elsősorban a volt ál
lambiztonsági szervek ún. működési iratait jelentik -  feldolgozása is fo
lyamatosan zajlik; a korábban jórészt rendezetlen levéltári anyagok ren
dezése során elkészülő raktári jegyzékeket és lajstromokat folyamatosan 
hozzáférhetővé tesszük a Levéltár kutatótermében, ennek az iratanyag
nak a teljes feldolgozása azonban csak hosszabb időt vesz igénybe.

A levéltári anyag feldolgozására, nyilvántartására szolgáló központi 
számítógépes adatbázis a hazai levéltári gyakorlatban egyedülálló mó
don folyamatosan kutatóink rendelkezésére is áll, hiszen a kutatótermi 
nyilvános gépeken lehetőség van az adatvédelmi korlátozás alá nem eső 
információk lekérésére. Terveink között szerepel a központi adatbázis 
adatvédelmi okokból szűkített változatának közeljövőbeni megjelenítése 
a Levéltár internetes honlapján is.
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Az ún. állampolgári betekintésről

A Történeti Levéltár a törvényi előírások értelmében biztosítja a volt ál
lambiztonsági szervek által készített adatok megismerését. A betekintési 
kérelem benyújtható a Levéltár formanyomtatványán, vagy saját megfo
galmazásban, hagyományos vagy elektronikus levélben, illetőleg az in
tézmény ügyfélszolgálatán személyesen. Az iratokban szereplő ún. meg
figyelt személyek (akikről a volt állambiztonsági szervek célzottan adato
kat gyűjtöttek), a hálózati személyek, operatív kapcsolatok és az ún. har
madik személyek esetében a törvény 3. §-a részletesen szabályozza, hogy 
a személyes adatok mely körének megismerésére jogosultak.

A törvény értelmében a levéltár által kezelt iratokban szereplő megfi
gyelt személy megismerheti a vele kapcsolatba hozható hálózati személy
ről, operatív kapcsolatról és hivatásos alkalmazottról az annak azonosítá
sához szükséges adatokat. Amennyiben az érintett nyilatkozik arról, hogy 
a fenti adatokat meg kívánja ismerni, és a levéltárban kezelt iratok alap
ján a hálózati személy azonosítása egyértelműen elvégezhető, a levéltár a 
hálózati személy azonosításához szükséges adatokat a kérelmező számá
ra kiadja.

A megfigyelt vagy harmadik személy halálát követően az e törvény 
szerint őt megillető jogokat az elhunyt hozzátartozója gyakorolhatja, ki
véve, ha azt az elhunyt írásban megtiltotta vagy azt törvény kizárja. A jog
szabály értelmében hozzátartozó a házastárs, az élettárs (amennyiben a 
házasság, illetve az élettársi közösség az irat keletkezésekor és az érintett 
halálakor is fennállt), az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mos
toha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, a 
testvér. Az iratok megismerésére az a személy is jogosult, akit a megfi
gyelt vagy harmadik személy halála előtt erre írásban feljogosított.

Amennyiben tehát az iratokban szereplő személy még él, csak az ő 
írásbeli hozzájárulásával ismerhetik meg a hozzátartozók az érintettre 
vonatkozó iratokat. Amennyiben az érintett már meghalt, akkor ezt 
anyakönyvi kivonattal kell a hozzátartozóknak igazolniuk.

Állampolgári kérelmek esetében az érintettre vonatkozó iratok első 
másolat-sorozatának elkészítése díjmentes, csupán a postai iratmegkül
dés esetén kéijük utánvéttel a postaköltség kiegyenlítését.
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A tudományos és magánkutatás a Történeti Levéltárban

A 2003, évi III. törvény kétféle kutatási lehetőséget biztosít az érdeklő
dők számára. Az egyik lehetőség a tudományos kutatás, a másik pedig az 
ún. magánkutatás.

A törvény meghatározása szerint tudományos kutatónak minősül az a 
személy, aki rendelkezik a levéltári törvény 23,§. (2)-(3) bekezdésében 
szabályozott kuratórium (Levéltári Kuratórium) által kiadott kutatási en
gedéllyel. A tudományos kutatók által megismerhető adatok köréről 
részletesen rendelkezik a törvény 4.§-a.5 Érdemes kiemelni, hogy a jog
szabály értelmében a kutató az ott körülírt személyes adatokat csak meg
ismerheti, de nyilvánosságra hozataluk esetében be kell tartania az adat
védelmi törvény 32.§-ában foglaltakat.6

A tudományos kutatás a Levéltári Kuratóriumnak címzett, de a Törté
neti Levéltár kutatószolgálatához eljuttatott kutatási kérelemmel indul. 
A kérelem benyújtása történhet személyesen, illetőleg postai- vagy elekt
ronikus úton. A kutatási kérelemhez mellékelni kell a támogató állásfog
lalást, a részletes kutatási tervet és a kutató publikációs jegyzékét, A le
véltár a kutatási kérelmet a mellékletekkel együtt eljuttatja a Levéltári 
Kuratóriumnak, majd a kérelem elbírálása után értesíti a kutatót annak 
döntéséről.

5 „(2) A tudományos kutató az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre és szexuális életre vonat
kozó adatokat az érintett halálozási évét követő harminc év után ismerheti meg. Ha a halálo
zás éve nem ismert, a védelmi idő az érintett születésétől számított kilencven év, ha pedig a szü
letés és a halálozás időpontja sem ismert, a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év. 
(3) A tudományos kutató a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, 
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatokat -  a védelmi időn belül 
-  anonimizáltan ismerheti meg. Az Ltv. 23.§ (2) bekezdése szerinti kuratórium az anoni- 
mizátás nélküli megismerést akkor engedélyezi, ha a megfigyelés célja a faji eredettel, a 
nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozással, illetve a vallásos vagy más világnézeti meg
győződéssel Összefüggésbe hozható, és a tudományos kutató igazolja, hogy korábban elkez
dett, szakmai folyóiratokban megjelent publikációkkal alátámasztott kutatásához ezen ada
tok megismerése elengedhetetlenül szükséges. ”

6 „A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyil
vánosságra, ha
a) az érintett abba beleegyezett, vagy
b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szüksé
ges." (1992. évi LXII1. törvény, 32. §)
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Külföldi állampolgárok a levéltári törvényben megfogalmazott szabá
lyok szerint kutathatnak a Történeti Levéltárban: a 15 évnél régebben 
keletkezett közérdekű adatokat, hacsak nem minősítettek, korlátozás 
nélkül kutathatják. A személyes adatok kutatásánál feltétel, hogy az MTA 
kutatási téma szerinti bizottságától vagy kutatóintézetétől kell beszerezni 
a támogató állásfoglalást, továbbá csak olyan országok állampolgárai szá
mára biztosított a kutatás, ahol a személyes adatokra vonatkozó adatvé
delmi szabályok a magyarországival azonosak.

Aki nem rendelkezik a levéltári kuratórium engedélyével, az a levéltá
ri anyagban a 2003. évi III. törvény 5.§-a szerint magánkutatóként végez
het kutatást.

A jogszabály értelmében anonimizált formában bárki megismerheti és 
nyilvánosságra hozhatja a Levéltárban kezelt iratokat, de meghatározott 
védelmi idő letelte után a személyes adatok is korlátozás nélkül kutatha
tók. Szintén anonimizálás nélkül adhatók ki a nyilvános rendezvényeken, 
közszereplésekkel kapcsolatban rögzített adatok, a korábban már jogsze
rűen nyilvánosságra hozott adatok, valamint a közszereplő hálózati sze
mélyek, operatív kapcsolatok és hivatásos alkalmazottak azonosításához 
szükséges információk.

A jogszabály a közszereplő hálózati személyek azonosításával kapcso
latos kérelem esetén a következő eljárást írja elő. A Levéltár az érintett 
közszereplőt nyilatkozat tételére hívja fel a tekintetben, hogy közszerep
lő minőségét elismeri-e. Amennyiben az érintett olyan nyilatkozatot tesz, 
mely szerint közszereplői minőségét nem ismeri el, a Levéltár az adat 
megismerésére irányuló kérelmet elutasítja; ellenkező esetben a megis
merési kérelemnek eleget tesz. A Levéltár döntésével szemben a levéltá
ri törvény 29. §-ának rendelkezései szerint jogorvoslatnak van helye, 
melynek során a bíróság az érintett közszereplői minőségéről állást fog
lal. Ha a bíróság az érintettet közszereplőnek minősíti, a Levéltár a meg
ismerési kérelemnek eleget tesz.

A kutatók az általuk megismert iratanyagról másolatot kaphatnak a 
kutató teremben kifüggesztett, mindenkori díjszabás szerint.

A Történeti Levéltár tevékenységéről, az általa kezelt iratanyagról, va
lamint az 1990 előtti állambiztonsági szervek tevékenységéről további 
adatok bárki rendelkezésére állnak az intézmény internetes honlapján
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(www.abtl.hu), valamint eddig megjelent kiadványainkban7 (elsősorban a 
Trezor című sorozat eddig megjelent köteteiben).

A Történeti Levéltár elérhetőségei:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1067 Bp. Eötvös u. 7.
tel.: 478-6020
fax: 478-6036
Honlap: www.abtl.hu
E-mail: info@abtl.hu
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